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100 år –
en afgørende
søjle i
velfærdssamfundet
FOR 100 ÅR SIDEN GIK 27 BOLIGFORENINGER MED NÆSTEN 2.500
BOLIGER SAMMEN FOR AT STIFTE FÆLLESORGANISATIONEN, SOM
VI I DAG KALDER BL — DANMARKS ALMENE BOLIGER. DENGANG
VAR MÅLET, AT DER SKULLE BYGGES EKSTRA 6.000 BOLIGER! I DAG
ER DER 600.000 ALMENE BOLIGER OG NÆSTEN 1 MILLION
MENNESKER, DER HAR ET HJEM HOS OS.
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Almene boliger er den helt afgørende søjle i
velfærdssamfundet, der sikrer, at helt almindelige
mennesker har et ordentligt sted at bo.
Vi kan alle sammen være stolte af den udvikling,
og det er det, vi skal fejre i 2019. Det har vi forsøgt at sammenfatte i 100-års-logoet ”Sammen
om et endnu bedre liv”. Sætningen skal indramme,
hvad det er, den almene sektor kan og vil – også
de næste 100 år.
Fællesskab er et nøgleord og derfor er en af markeringerne af 100-året et fælles morgenbord den 15. juni,
hvor op mod 15.000 mennesker over hele landet
3

samtidig vil fejre fødselsdagen og de almene boliger.
Nationalmuseet indsamler i forbindelse med 100året også beretninger fra almene beboere over
hele landet. Disse beretninger skal give et indtryk
af hverdagen i de almene boligområder anno 2019
som et væsentligt vidnesbyrd om livet i velfærdssamfundet Danmark og skal bevares til evig tid.
Det er lidt af et ridderslag for almene boliger.
100 året kulminerer med en forestilling på
Det Kongelige Teaters Gamle Scene.

”Det, I har skabt i de almene boligforeninger, er ekstremt
væsentligt for fremtidens velfærd og fremtidens
byudvikling og for at sikre menneskers gode liv generelt.
Det er jo helt fundamentalt for menneskets lykke, at du
kan bo i en rimelig bolig. Det har boligforeningerne sørget
for er muligt for rigtig mange mennesker,” siger Rane
Willerslev, direktør på Nationalmuseet, som indsamler
beretninger i anledning af 100-året.
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”Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) satte en af årets største dagsordener - ikke bare i den
almene sektor, men også i dansk politik - i gang i sin nytårstale i 2018. Den såkaldte ghettopakke
blev præsenteret i Mjølnerparken på Nørrebro, København, 1. marts 2018.”
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Et Danmark uden
Parallelsamfund
2018 VAR UNDER ET DØGN GAMMELT, DA STATSMINISTER LARS LØKKE RASMUSSEN
SATTE EN AF ÅRETS STØRSTE DAGSORDENER, IKKE BARE I DEN ALMENE SEKTOR,
MEN OGSÅ I DANSK POLITIK. FRA SIN EMBEDSBOLIG MARIENBORG RETTEDE
STATSMINISTEREN ET SKARPT FOKUS MOD UDSATTE BOLIGOMRÅDER.
Med en bred pensel malede statsministeren

Begivenheden i Mjølnerparken blev startskud-

et dystert billede af udsatte boligområder,

det til et intenst politisk år i to akter. Først

hvor beboerne ifølge Lars Løkke Rasmussen

et angreb på den almene sektors friværdi i

ikke tager ansvar, ikke deltager, ikke bruger de

Landsbyggefonden. Dernæst forhandlingerne

muligheder, vi har i Danmark – men stiller sig

om den såkaldte parallelsamfundspakke.

udenfor. Den hårde tone blev fulgt op 1. marts
i Mjølnerparken, hvor statsministeren og syv
ministerkolleger fremlagde en ghettopakke
under stort medie- og politiopbud.
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Angreb på
Landsbyggefonden
afvist

BL satte massivt ind for at afvise angrebet
på Landsbyggefonden. Bl.a. ved hjælp af en
kampagne på sociale medier og med en bred
annoncering. Med udsigten til at få udskudt
renoveringer over hele landet lykkedes det ved

hårdt arbejde at nedkæmpe angrebet med hjælp
fra beboere, som havde udsigt til at få udskudt
helt nødvendige renoveringer på ubestemt tid.

De var aktive i læserbreve, kommentarer, møder
og underskriftindsamling.
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I ly af lanceringen af Parallelsamfundspakken

BL satte massivt ind for at afvise angrebet med

2018 blev der indledt et frontalangreb på Lands-

en meget stor kampagne på de sociale medier og

byggefonden. Der blev spillet ud med en forhø-

medvirken i mange indslag i både TV og i de skrevne

jelse af den såkaldte refusion til 100 %, hvilket på

medier. Det lykkedes helt at nedkæmpe angrebet.

sigt ville tømme fonden for midler. Samtidig ville

Refusionen blev ikke forhøjet, og det lykkedes ikke

man benytte lejligheden til at indgå en 8-årig

at gennemtvinge lave renoveringsrammer.

boligaftale med en helt utilstrækkelig lav renoveringsramme, som kun ville betyde endnu længere
kø til Landsbyggefonden.
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Firkantede regler
PARALLELSAMFUNDSPAKKEN HVILER PÅ EN HELT NY BRUG AF DE
SÅKALDTE GHETTOLISTER. FOR NÅR ET OMRÅDE FREMOVER HAR VÆRET
4 ÅR I TRÆK PÅ GHETTOLISTEN, SÅ BENÆVNES DET TIL AT VÆRE EN
”HÅRD GHETTO”, OG SÅ SKAL ANDELEN AF ALMENE FAMILIEBOLIGER
REDUCERES TIL 40 % FREM MOD 2030.
Der er ingen saglig begrundelse for at ”udnævne” boligområder til ”hårde
ghettoer” eller sætte en firkantet afviklingsregel op. Det har BL og boligorganisationerne argumenteret massivt for, og der er også indført forskellige
6

dispensationsregler men langt fra tilstrækkeligt.
For de 15 såkaldt ”hårde ghettoer” har foråret 2019 været hektisk med
dispensationsansøgninger og udarbejdelse af de såkaldte udviklingsplaner,
der skal beskrive afvikling af andelen af familieboliger. Der har været
urimelig kort tid til processen, men det forestående valg har formentlig
været afgørende.
Det har i første omgang været helt afgørende for boligorganisationerne at få
opstillet troværdige udviklingsplaner i forhold til lovens krav, så man i videst
muligt omfang bevarer kontrollen med udviklingen.
Realiseringen af planerne skal ske i tiåret frem mod 2030, og her vil BL
fortsat arbejde hårdt på en realistisk løsning. På den ene side arbejdes der
sammen med kommunerne for, at der ikke kommer nye ”ghettoer” eller
”hårde ghettoer”, og det både kan og skal lykkes. På den anden side skal
realiseringen af udviklingsplanerne ske ud fra sund fornuft, så formålsløse
nedrivninger eller lignende undgås.

For de 15 såkaldt hårde ghettoer har foråret
2019 været hektisk. Der er ansøgt om dispensationer og udarbejdet udviklingsplaner. Her er vi
i Finlndsparken i Vejle. Her ansøgte man og fik
sin dispensation. Her skal ikke rives ned.
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På vej mod et
nyt boligforlig
TYPISK INDGÅS DER BOLIGFORLIG HVERT 4. ÅR, OG DET
8

SENESTE AF FORLIG BLEV INDGÅET I 2014. I DISSE BOLIGFORHANDLINGER FASTLÆGGES RAMMERNE FOR RENOVERINGER, INFRASTRUKTURARBEJDER M.V. STØTTET AF
LANDSBYGGEFONDEN, HERUNDER OGSÅ RAMMERNE
FOR DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE.

Oprindeligt var planen forhandlinger om ny bo-

Det lykkedes helt at bremse disse angreb, og helt

ligaftale i efteråret 2018, men det blev tilsynela-

efter vores ønske blev det aftalt, at forhandlin-

dende udskudt til foråret 2019 i forbindelse med

gerne om de fremtidige renoveringsrammer sker

– eller måske snarere i ly af – forhandlingerne

i boligforhandlinger i efteråret 2019, og at der

om parallelsamfundspakken. Her forsøgtes det

forud for forhandlingerne gennemføres en grundig

som tidligere nævnt massivt at dræne Landsbyg-

analyse af behovet for renoveringer i den almene

gefonden for midler samt at fastlægge en helt

sektor. I foråret 2019 blev i samarbejde med

utilstrækkelig 8-årig renoveringsramme.

Boligministeriet gennemført et EU-udbud for at
finde de parter, der skal stå for denne analyse.
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Vi er på vej mod et nyt boligforlig.
Oprindeligt var planen efteråret
2018. Forhandlingerne om den
fremtidige renoveringsramme
er - helt efter vores ønske - blevet
aftalt til efteråret 2019. Her er vi i
Agervang i Holbæk.
Foto: Carsten Andersen

Å R S B E R E T N I N G 201 8 / 201 9

BL — DANMARKS ALMENE BOLIGER

BL medlem af
Dansk Erhverv
DEN 11. DECEMBER 2018 BESLUTTEDE BL’S ØVERSTE
MYNDIGHED, REPRÆSENTANTSKABET, MED OVERVÆLDENDE FLERTAL, AT BL FRA 2019 SKAL VÆRE MEDLEM AF
ERHVERVSORGANISATIONEN DANSK ERHVERV.
10
Baggrunden for indmeldelsen er at kunne varetage rollen som arbejdsgiverorganisation mere professionelt til gavn for både medarbejdere og
beboere. Særligt på områder som arbejdsmiljø, efteruddannelse og HR
har der været behov for styrkelse, men også kvaliteten af den almindelige
rådgivning styrkes. De kompetente medarbejdere fra BL’s arbejdsgiverfunktion er med indmeldelsen flyttet over til Dansk Erhverv, og BL’s
overenskomstudvalg fortsætter sit arbejde.
Dansk Erhverv er Danmarks andenstørste erhvervsorganisation og er ganske
stærk inden for området sociale og socialøkonomiske virksomheder, og det
er deres ambition yderligere at styrke denne position og kompetencerne, der
er knyttet hertil. I segmentet non-profit og socialøkonomiske virksomheder
har Dansk Erhverv medlemmer som Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, OK
fonden, Mødrehjælpen m.fl.
I lighed med flere andre medlemmer af Dansk Erhverv har BL den politik,
at vi ikke giver støtte til politiske partier, og det kommer heller ikke til at ske
gennem medlemsbidraget til Dansk Erhverv.
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I segmentet non-profit og socialøkonomiske
virksomheder har Dansk Erhverv medlemmer
som Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, OK
fonden, Mødrehjælpen m.fl.

BL er fra 2019 medlem af erhvervs- og
arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv,
som har til huse på Børsen, opført i 1620
som handelsbygning af Christian IV.
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Vi lancerede en video, hvor vi fortalte at landets boligorganisationer skaber hjem til næsten 1 mio. danskere.
Det at have et godt sted at bo er en grundlæggende del af vores samfund. Også i fremtiden.
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BL fylder
– sammen om et
endnu bedre liv

SAMMEN
OM ET EN
BEDRE LI
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Målet er, at vi
sammen kan
fejre, at det i
Danmark er en
grundlæggende
del af vores
velfærdssamfund,
at alle skal have
mulighed for et
godt sted at bo.
Også i fremtiden.

Den 22. februar 1919 gik 27 boligorganisationer sammen og formede det
fællesskab, vi i dag kender som BL — Danmarks Almene Boliger. BL fylder
derfor 100 år i år. Den anledning bruger vi til at fejre det almene fællesskab
og den ene million, der bor i en almen bolig hos vores medlemmer.
I hele 2019 og i hele landet skal 100-året vise, at vi i det almene fællesskab
skaber hjem til helt almindelige mennesker. At vi dag efter dag og år efter år
er sammen om et endnu bedre liv for vores beboere. Målet er, at vi sammen
kan fejre, at det i Danmark er en grundlæggende del af vores velfærdssamfund, at alle skal have mulighed for et godt sted at bo. Også i fremtiden.
BL har derfor planlagt en række aktiviteter, der på hver deres måde er med
til at skabe noget positiv opmærksomhed omkring den almene bolig og
beboer. Sammen med Nationalmuseet indsamles historier om den almene bolig og fællesskab, en portrætfoto-udstilling turnerer rundt på årets
konferencer og inviterer til samtale om naboskab, og den 15. juni fejres den
almene sektor med morgenmad i boligafdelinger i hele landet.
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Alle fotos: Lars Bech
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Freddy, 85 år, B45, Ebeltoft:
”Da jeg var 7 år, så jeg et sort/hvid billede
i Grenaa Folketidende. Det ændrede mit
liv. Det forestillede det tyske krigsskib
Bismarck og den engelske flådes stolthed
Hood. Hele mit liv har jeg bygget fly og
skibe. Det tager 14 dage at lave et skib i
hånden. Jeg pudser træet i olie, så årerne
kommer frem i sejlet, når jeg laver de store
skibe. Det, synes jeg, ser flot ud.”

Arne La Cour Tybjerg, 84 år,
Haderslev Boligselskab, Haderslev:
”Jeg har haft et spændende liv. Jeg voksede op på Island,
og en morgen er der en masse telte ude på min fars
mark. Det var april 1940. Englænderne var kommet fra
Canada. De boede et helt år derude. Så kom amerikanerne. Senere blev jeg ingeniør. Og maskinmester på
Jutlandia, det skib fra Kim Larsen-sangen. Vi sejlede til
Asien og hjem med den thailandske kongefamilie. Og jeg
fik en medalje. Men den er desværre blevet væk.”
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Freia Amanda Westergaard, 21 år, FAB, Ringe:
”Jeg har nok altid været lidt speciel, jeg elsker bøger, teater og Harry
Potter. Men jeg har også fået en angstdiagnose. Nogle gange, når jeg
bliver bange, så trøster min hund mig. Hun gør mig tryg og glad. Derfor
er jeg glad for, at man må have husdyr i min lejlighed.”

Udstillingen med portrætter af beboere hedder ‘Hej Nabo’. Udstillingen

Rhassan Muhareb, 37 år, DAB, Brøndby Strand:
”Jeg er fire gange verdensmester i thai-boxing, to gange europamester, og
det giver respekt. Men det bedste er, at jeg har tre dejlige børn med min
kone. Jeg arbejder til dagligt med unge, der har problemer. Unge, der er på
vej ind i en kriminel løbebane. Unge, der har brug for hjælp og støtte. Jeg
kan godt lide at hjælpe. Med en stærk vilje kan man komme langt.”

rejser i 2019 rundt i hele Danmark i anledning af fejringen af 100-året
for BL. Her ses den i Rådhushallen i Aarhus. Den zoomer helt ind
på det vigtigste i vores branche — de mennesker, der bor i de almene
boliger. Udstillingen er lavet af BL, og billeder og historierne er lavet
af fotojournalist Lars Bech, der har rejst landet rundt og banket på hos
nogle af vores gode naboer. Udstillingen kan rekvireres hos BL.
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Henning Petersen,
77 år, Holbæk
Boligselskab, Holbæk:
”Jeg er krigsbarn, født
i 1942. Jeg har altid
været ensom. Men
jeg har en hobby. Jeg
samler på Elvis-ting.
Jeg husker tydeligt
den aften, han døde.
Jeg var i biografen
oppe i Asnæs, jeg hørte det i Radioavisen
kl. 22. Det var den 16.
august 1977. Jeg gik
helt i chok. The King is
dead. Jeg kunne ikke
tro det. Jeg fik lavet
en Elvis-tatovering på
armen, den er blevet
lidt falmet.”
Foto: Lars Bech
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Boligsocialnet
med travlt 2018
”Boligsocialnet samler 40
boligsociale bestyrelser i landet.
Billedet her er fra Dortheavej

18

i Københavns nordvestkvarter,
hvor tegnestuen BIG og boligselskabet Bo-Vita har opført
66 lejligheder. Byggeriet vandt
i januar 2018 arkitekturprisen
Lille Arne.”
Foto: Jørgen Jørgensen

Boligsocialnet er en fælles platform for alle aktører

medlemmer fra de ca. 40 boligsociale bestyrelser i

på det boligsociale felt. Her samarbejder Kommu-

landet. Det er med andre ord ledere på højt niveau

nernes Landsforening og BL om at styrke effekten

fra boligorganisationer og kommuner, der deltager.

af de boligsociale indsatser. Det sker gennem kurser,
netværksaktiviteter, temadage samt via hjemmesider,

Debatten om parallelsamfund og det øgede sam-

nyhedsbreve og på sociale medier.

arbejde mellem boligorganisationer og kommuner
har gjort dette netværk endnu mere relevant. På

I 2018 havde boligsocialnet fokus på organisering,

Strategisk Forum i maj 2019 vil der være fokus på

entydig ledelse, strategisk fokus og samarbejde om-

bestyrelsernes rolle og potentialer i fremtiden, samt

kring de boligsociale indsatser. Der blev stillet skarpt

hvordan de boligsociale indsatser skaber mest værdi

på netop disse temaer til det første møde i Strate-

for pengene.

gisk Forum i juni 2018. Strategisk Forum består af
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Den almene
sektor bliver mere
og mere effektiv
19

Fra 2014
til 2017 har
sektoren
effektiviseret
for omkring
1 mia. kr.

Der er fortsat stort fokus på effektivisering

andre effektiviseringer gennem ændring af

af driften i den almene sektor. Den seneste

driftsformer og administrative arbejdsgange,

bølge blev sat i gang i 2016, hvor KL, BL –

indkøb, digitalisering, maskinpark med videre.

Danmarks Almene Boliger og regeringen

Mange er nået langt og har allerede opnået

indgik en effektiviseringsaftale. Med aftalen

de første effektiviseringsgevinster.

skal den almene sektor effektivisere driften
med 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2020. Målet

For den almene sektor er det dog vigtigt, at

med indsatsen er at forhindre en uhensigts-

alle organisationer kommer med og bidrager.

mæssig udvikling i huslejen hos beboerne.

Der er ingen tvivl om, at interessen for at skabe god service for færre penge er kommet for

Fra 2014 til 2017 har sektoren effektiviseret

at blive. Også efter at den almene sektor har

for omkring 1 mia. kr. Denne besparelse er

effektiviseret for de planlagte 1,5 mia. kr.

sket på tværs af den almene sektor og stammer både fra organisationsændringer og fra
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Folkemødet
2018
‘VERDENSMESTER I ALMENE BOLIGER’. SÅDAN LØD
OVERSKRIFTEN FOR BL’S TILSTEDEVÆRELSE PÅ FOLKEMØDET
I ALLINGE PÅ BORNHOLM, 14.-17. JUNI.

20

Alle partiledere var
forbi BL’s Dome i
Allinge på Bornholm til
Folkemødet og skabte
sammen med landets
boligorganisationer
debat på den politiske
festival.
Foto:
Carsten Andersen
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Foto: Carsten Andersen

21
113.000 besøgte i alt den politiske festival i 2018. Her afviklede BL selv 26 events i BL’s Dome og på
Terrassen, som er et populært mødested for gæster på Folkemødet. Flere af landets boligorganisationer afviklede debatter og interviews på Terrassen. Man kunne bl.a. møde Boligkontoret
Danmark, Domea.dk, BO-VEST, Bo42, DAB og boligforeningen 3B. Emner om boligsociale
indsatser, frivillighed, fremtidens forsamlingshuse, samfundsansvar, hjemløshed og ejendomsfunktionærernes rolle blev vendt.
BL’s verdensmester-vinkel på Folkemødet flugtede VM i fodbold, og Domen var også centrum for
Tip en 13’er om almene boliger. Derudover blev de mange gæster mødt med indslag som fodboldmål, quizzer, musik og selvfølgelig dansefesten. Denne fest er i sig selv blevet en tradition med
mange gæster.
Digitalt var BL til stede på både Facebook, Twitter og Instagram og skabte ud over printmateriale
i Domen også god synlighed i de digitale kanaler. Igen i 2018 sendte TV 2 News direkte fra BL’s
Dome. Således var alle partiledere forbi BL’s Dome til interview og kunne også ses slappe af på
Terrassen i det gode sommervejr.
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Alle fotos: Carsten Andersen
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En lille fugl forvildede sig op under
loftet i BL’s Dome på Folkemødet
2018. Et øjeblik stoppede debatten med
Clement Kjersgaard, og sommersmilene
bredte sig igen hos publikum.

I alt 113.000 mennesker var med til
Folkemødet 2018. Deltagerne fik et Folkemøde
med masser af sol og godt 3.000 events.
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Inden Danmark spillede sin VM-kamp
mod Peru, 16. juni (og vandt 1-0), var
der også pletskud på Terrassen hos BL.

BL — DANMARKS ALMENE BOLIGER

Clement Kjersgaard trak igen i 2018 fulde huse til BL’s Dome og fik
skabt dynamiske debatter om bl.a. hjemløshed og frivillighed.

Vi er ikke udsatte, men vi er udsatte for noget.” Sådan lød det fra en
beboer til en debat på Folkemødet i Allinge, hvor 17 arrangementer
på Folkemødet havde ordet ’ghetto’ som omdrejningspunkt. Heldigvis
var solskinsøen i sommerhumør og smilene også store på Terrassen.
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Kulturnatten
2018
FREDAGEN FØR SKOLERNES EFTERÅRSFERIE KUNNE ALLE
INTERESSEREDE OPLEVE BL — DANMARKS ALMENE BOLIGER
PÅ KULTURNATTEN. DET VAR FØRSTE GANG, AT BL DELTOG I
KULTURNATTEN, SOM I 2018 FALDT DEN 12. OKTOBER.
25

På Kulturnatten åbner virksomheder, institutioner
og mange andre dørene for kulturpublikummet i
København.
Hos BL blev de almene boligers historie fortalt,
men også historien om Boligselskabernes Hus, som
Børn fra Brøndby Strand
optrådte med gode beats og

tidligere husede Studenterforeningen, blev foldet ud.
Dancehall-makkerparret Klumben & Raske Penge

hjemmekomponerede tekster hos

gav koncert på forpladsen og trak et stort publikum.

BL i Studiestræde i København.

Det samme gjorde Turning Tables og en flok børn

Anledningen var Kulturnatten,

fra Brøndby Strand, der optrådte med hjemmekom-

12. oktober 2018.

ponerede numre. I huset var der koncert med Ester
Brohus, workshop om drømmeboligen for børn,
almen bolig-banko og oplæg fra historiker Poul
Sverrild om den almene Danmarkshistorie. Arrangementet var velbesøgt, og vi fik på Kulturnatten vist en
ny målgruppe vores hus og verden.
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KONFERENCENS OVERSKRIFT VAR ’SAMFUNDSANSVAR: FREMTIDENS
KAPITALISME’. MED MOGENS LYKKETOFT SOM ENGAGERET HOVEDTALER
BLEV DER STILLET SKARPT PÅ DEN HELT SÆRLIGE MULIGHED, SOM ALMENE
BOLIGORGANISATIONER HAR FOR AT BENYTTE SAMFUNDSANSVAR OG DE
17 VERDENSMÅL TIL AT EFFEKTIVISERE DRIFTEN.
Efterfølgende fik deltagerne en status på de
foreløbige resultater for sektorens samlede
effektiviseringsindsats, og her kunne det
konstateres, at vi er nået langt i forhold til
den indgåede effektivitetsaftale på 1,5 mia.
kr. frem mod 2020.
Som altid bød Forvaltningskonferencen på
et overflødighedshorn af aktuelle emner.
Blandt andet det nytænkende pilotprojekt
’Mod på matematik’, hvor børn i udsatte
boligområder kan få lommepenge for at løse
matematikopgaver, samt analyser og konsekvenser af regeringens ’ghettoaftale’. Endelig
fulgte et stærkt og tankevækkende oplæg
om almene boliger i England af David Orr,
der er direktør for den engelske pendant til
BL. Undervejs blev der også tid til workshops, netværk og smuk fællessang med multikunstneren Jeanett Albeck som forsanger.
Konferencen blev afholdt på Hotel Nyborg
Strand den 21.-22. august 2018.

Foto: Simon Jeppesen
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Konference for
organisationsbestyrelser 2018
Fokus var på alt det, den almene sektor
bidrager med til FN’s 17 verdensmål og
til velfærdssamfundet. Deltagerne fik
både inspiration fra sektoren og fra
COOP, Grundfos og Gladsaxe Kommune.
200 veloplagte deltagere mødte op på BL’s årlige konfe-

Andendagen af konferencen bød på en politisk status fra

rence for organisationsbestyrelser for at diskutere FN’s

BL’s adm. direktør Bent Madsen, som bl.a. gav konkrete

verdensmål og ledelse af boligorganisationen. Konferencen

fakta om de 16 ”hårde ghettoområder”. Lisbeth Knudsen fra

blev skudt i gang af BL’s formand, Palle Adamsen, mens tid-

Mandag Morgen rundede konferencen af med brugbare tips

ligere generalsekretær for FN, Mogens Lykketoft, lige som

til bestyrelsesarbejdet og til, hvordan organisationsbestyrel-

på Forvaltningskonferencen var hovedtaler. Fokus var på alt

sen kan tage teten i bestyrelsesrummet og lede organisatio-

det, den almene sektor bidrager med til FN’s 17 verdensmål

nen i den rigtige retning. Konferencen blev afholdt på Hotel

og til velfærdssamfundet. Deltagerne fik både inspiration

Nyborg Strand den 1.-2. september 2018.

fra sektoren og fra COOP, Grundfos og Gladsaxe Kommune. Samtidig udarbejdede de 200 deltagere et idékatalog
spækket med input til, hvordan den almene sektor fortsat
kan løfte et samfundsansvar.
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Revision af
AB-reglerne:
Ny grundlov for
byggeriet
Vi gik ind i arbejdet med ønske om bedre
byggeri for pengene i form af gennemarbejdede
projekter og færre fejl i udførelsen.
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Byggeriet har fået et
nyt aftalesæt. Den
nye ”grundlov” har en
hensigt om at sikre bedre
kvalitet i projektering og
udførelse.
Foto: Jørgen Jørgensen
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Byggeriet har fået et nyt aftalesæt, der

ydelser, vi modtager fra rådgiver i projek-

riets parter været enige om behovet for

tilsammen kan kaldes en ny grundlov for

teringsfaserne. Samtidig er der kommet

billigere og hurtigere konfliktløsning. Der

byggeriet. De tre dele er AB, ABR og ABT

styr på ansvaret for og koordineringen af

er derfor indført mulighed for en såkaldt

18. De trådte i kraft den 1. januar 2019. BL

grænseflader samt en obligatorisk projekt-

hurtig afgørelse i visse typer sager, og der

har været en del af AB-udvalget, der i tre

gennemgang, hvor alle parter deltager.

er øget vægt på mægling og mediation.

år har forhandlet det nye aftalesæt. Vi gik

BL opfordrer til, at boligorganisationerne

ind i arbejdet med ønske om bedre byggeri

AB 18 giver desuden grundlag for en bedre

for pengene i form af gennemarbejdede

planlægning og styring af ændringsarbej-

projekter og færre fejl i udførelsen. Det

der og en mere gennemskuelig prissætning

er bl.a. sket med en effektiv styring af de

af ekstraarbejder. Endelig har alle bygge-
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Nye
udbudsregler
– de første
erfaringer
I 2016 BLEV DER INDFØRT EN NY UDBUDSLOV FOR AT SIKRE EN EFFEKTIV
KONKURRENCE OG STØRRE KLARHED, FORENKLING OG FLEKSIBILITET.
ERHVERVSMINISTERIET HAR NU IGANGSAT EN EVALUERING AF UDBUDSREGLERNE
FOR AT AFDÆKKE, OM LOVEN HAR HAFT DEN TILSIGTEDE VIRKNING, OG OM DER
ER ERFARINGER, DER GIVER ANLEDNING TIL LOVÆNDRINGER.
De almene boligorganisationer har tilkendegi-

Formålet med projektet er derfor både en eva-

vet, at udbudsreglerne giver visse udfordringer.

luering af, om sektoren arbejder hensigtsmæs-

AlmenNet har derfor opstartet et nyt ud-

sigt inden for de gældende rammer, når der

viklingsprojekt om ”Fleksibel anvendelse af

ligeledes skal sikres effektivitet og bedst mulige

udbudsreglerne”. Projektet vil bl.a. afdække,

byggeri. Derudover ønskes en undersøgelse af

om kulturen og fortolkningen af udbudsreg-

nye muligheder for bl.a. langsigtede aftaler/

lerne sætter begrænsninger for den optimale

partnerskabsmodeller, hvor ordregiver kan be-

udbudsproces samt udrede behovet for

vare en relation med gode samarbejdspartnere

regelforenklinger og regelændringer.

i stedet for at skulle starte forfra i forbindelse
med hvert enkelt udbud. BL vil både undervejs
i projektet og efter evalueringen bidrage til
ministeriets evaluering.
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Varmeforsyningen
fremover
FREMTIDENS VARMEFORSYNING ER UNDER FORANDRING. DER ER MED
ENERGIAFTALEN FRA 2018 BRED POLITISK OPBAKNING TIL EN ØGET ELEKTRIFICERING AF SAMFUNDET, HERUNDER EN STØRRE UDBREDELSE AF
VARMEPUMPER TIL OPVARMNING AF BYGNINGER, SOM KAN BIDRAGE TIL
DEN GRØNNE OMSTILLING.

Elvarmeafgiften er blevet lempet, og prisen

Det lægger pres på konkurrenceevnen hos

på vindkraft er faldet. Det betyder, at nye

fjernvarmeselskaberne.

aktører og andre teknologier er kommet til på
varmemarkedet.

De almene boliger har som storforbrugere af
fjernvarme en interesse i en effektiv og konkur-

Fjernvarmesektoren er derfor også udfordret.

rencedygtig fjernvarmesektor. BL arbejder der-

Sektoren står over for øget krav om effek-

for for at sikre en hensigtsmæssig regulering,

tivisering frem mod 2025, ny økonomisk

som fremmer en grøn og billig varmeforsyning

regulering, der lægger et loft over, hvor meget

af den almene sektor, der kan skabe tryghed

varmeselskaberne i fremtiden må opkræve fra

omkring beboernes varmeudgifter.

forbrugerne og samtidig sætte stop for nye
forbrugerbindinger i sektoren.
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AlmenNets og DriftsNets
effektivitetskonference i
Experimentarium
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Boligorganisationerne i Danmark skal drives
mere effektivt. På en velbesøgt konference i
Experimentarium satte AlmenNet fokus på
ledelse og organisation.

Flere end 200 repræsentanter fra landets
boligorganisationer havde tirsdag den 13.
november taget turen til Hellerup for at deltage
i konferencen om effektiv drift. Konferencen
havde temaet ’Fremtid, Forandring og Fællesskab’ og blev afholdt på Experimentarium af
AlmenNet, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og
BL Drifts- og Bestyrelsesnet.
Konferencen om effektivitet i landets almene
boligorganisationer satte fokus på, hvor meget
der i disse år forandres i landets boligorganisationer — og på, hvordan ledelsen kan få hele
organisationen med på missionen til gavn for
beboerne og medarbejderne.
Blandt oplægsholderne var tidligere adm. direktør for supermarkedskæden Irma, Alfred Josefsen, som satte fokus på, at det vigtigste grundstof
i en virksomhed er dens medarbejdere. “I skal
møde kunderne der, hvor de er. Fint nok med
strategi og koordinering, det er en forudsætning.
Men dvæl ved, at ledelse handler om at skabe
rammer for dem, der udfører deres arbejde”. Josefsen slog desuden fast, at man som leder ikke
kan lede, hvis man ikke er i kontakt med dem,
der skal ledes. Det er en påvirkningsdisciplin,
hvor hjertet skal være med, pointerede han.
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Kampen om
grundkapitalen
DET BELØB, KOMMUNERNE INDSKYDER VED OPFØRELSE AF NYT
ALMENT BYGGERI, GRUNDKAPITALEN, VAR IGEN HØJT OPPE PÅ
DEN POLITISKE DAGSORDEN I KOMMUNEFORHANDLINGERNE I
FORÅRET 2018.
34
Det var ikke en overraskelse, for i forbindelse

Det er en god aftale, som grundet størrelses-

med kommuneforhandlingerne året før i 2017

sammensætningen af det almene byggeri

spillede regeringen ud med mere end fordob-

faktisk kan betyde en lille reduktion af den

ling fra de gældende 10 % til godt 20 %, men

reelle grundkapital.

det lykkedes at fastholde tallet på de 10 %.
Aftalen gælder for 2019 og 2020, så i komIgen i kommuneforhandlingerne i 2018 ar-

muneforhandlingerne foråret 2020 kommer

bejdede regeringen for en markant forhøjelse

emnet med sikkerhed op igen. Det kan heller

af grundkapitalen, men i de sidste timer af

ikke udelukkes, at emnet bliver berørt i kom-

forhandlingerne der blev landet en aftale om en

muneforhandlingerne i 2019, men de er i skri-

differentieret grundkapital. For almene fami-

vende stund reelt ikke for alvor kommet i gang.

lieboliger under 90 kvadratmeter er grundka-

Folketingsvalget, der skal afholdes inden den 17.

pitalen 8 %, mellem 90 og 104 kvadratmeter

juni, kan betyde, at kommuneforhandlingerne

10 % og for familieboliger på 95 kvadratmeter

først afsluttes efter sommerferien.

og derover 12 %. For ældre- og ungdomsboliger
fastholdes de 10 %.
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For almene familieboliger under 90 kvadratmeter
er grundkapitalen 8 %, mellem 90 og 104
kvadratmeter 10 % og for familieboliger på 95
kvadratmeter og derover 12 %. For ældre- og
ungdomsboliger fastholdes de 10 %.
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Det beløb, kommunerne
indskyder ved opførelse af
nyt alment byggeri, var også
på dagsordenen i 2018. Det
var også landets første almene
etagebyggeri i træ. Her er vi
ved Lisbjerg Bakke i Aarhus,
hvor Al2Bolig har opført
4.100 m2 etagebyggeri i træ.
Foto: Jørgen Jørgensen
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Verdensmesterfakta
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REGION NORDJYLLAND

Medlemmer:.....................................52
I alt:............................................54.487
Familiebolig:.............................42.590
Ældrebolig:.................................. 5.361
Ungdomsbolig:............................6.527
Etagebolig:.............................. 35.848
Enfam. huse:..............................18.639
Enkeltværelser i brug 1.1.19:........... 48
Fuldførte lejligheder:................... 540
Lejligheder under opførsel:.......... 659

REGION SJÆLLAND

Medlemmer:.....................................78
I alt:..............................................74.011
Familiebolig:............................ 64.092
Ældrebolig:................................. 6.428
Ungdomsbolig:............................ 3.491
Etagebolig:............................... 41.003
Enfamilie huse:........................ 33.008
Enkeltværelser i brug 1.1.19:........ 308
Fuldførte lejligheder:.....................618
Lejligheder under opførsel:..........384

REGION HOVEDSTADEN

REGION MIDTJYLLAND

Medlemmer:.................................... 171
I alt:......................................... 205.053
Familiebolig:............................ 184.192
Ældrebolig:................................ 12.487
Ungdomsbolig:............................8.374
Etagebolig:.............................. 163.024
Enfamilie huse:.........................42.029
Enkeltværelser i brug 1.1.19:.........453
Fuldførte lejligheder:....................386
Lejligheder under opførsel:........1.190

Medlemmer:.....................................78
I alt:........................................... 116.070
Familiebolig:..............................97.965
Ældrebolig:................................. 7.440
Ungdomsbolig:..........................10.665
Etagebolig:................................ 75.907
Enfamilie huse:......................... 40.163
Enkeltværelser i brug 1.1.19:........ 860
Fuldførte lejligheder:.................... 796
Lejligheder under opførsel:...... 2.023

REGION SYDDANMARK

REGION GRØNLAND

Medlemmer:................................... 126
I alt:............................................ 116.199
Familiebolig:........................... 100.210
Ældrebolig:................................. 8.475
Ungdomsbolig:.............................7.514

& FÆRØRENE

Medlemmer:.......................................4
I alt:..................................................258
Familiebolig:.................................... 177
Ældrebolig:......................................... 0
Ungdomsbolig:.................................. 81
Etagebolig:..................................... 237
Enfamilie huse:.................................. 21
Enkeltværelser i brug 1.1.19:............. 0
Fuldførte lejligheder:.......................111
Lejligheder under opførsel:.............77

HELE LANDET

I alt:......................................... 566.078
Familiebolig:.......................... 489.226
Ældrebolig:................................ 40.191
Ungdomsbolig:..........................36.661
Etagebolig:............................. 380.665
Enfamilie huse:........................ 185.413
Enkeltværelser i brug 1.1.19:......2.572
Fuldførte lejligheder:.................3.041
Lejligheder under opførsel:...... 5.569
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Etagebolig:............................... 64.646
Enfamilie huse:.......................... 51.553
Enkeltværelser i brug 1.1.19:.........903
Fuldførte lejligheder:....................590
Lejligheder under opførsel:....... 1.236
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HVER FEMTE DANSKE BOLIG ER EN ALMEN BOLIG.

DER BOR LIGE
UNDER 1 MILLION
MENNESKER I DE
ALMENE BOLIGER.

4%

I MERE END 200.000
ALMENE BOLIGER ER

HUSLEJEN
UNDER 5.000
KRONER PR.
MÅNED.

I 2019 ER EN BOLIG
I DEN ALMENE
BOLIGSEKTOR I

GENNEMSNIT
75,8 M2 STOR.

AF ALLE ALMENE BOLIGER ER PÅ
REGERINGENS ”GHETTO”-LISTE.

1/3
2 UD AF 3 ALMENE BOLIGER ER ETAGEBOLIGER. DEN RESTERENDE
TREDJEDEL ER TÆT ELLER TÆT-LAVT BYGGERI, TYPISK RÆKKEHUSE.
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BL 100 år — sammen
om et endnu bedre liv.
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